
 

 

Сканирай кода с камерата на 

своя телефон, за да 

разгледаш вестника онлайн 

Брой 1 ноември 2018 

"Училището дава знания само на тези, 

които са съгласни да ги вземат". 

Сергей Скотников /руски физик и афорист/ 

  



 

Кой е любимият ми спортист? 

Йордан Йовчев - най-успешният 

български спортен гимнастик. 

Направил първите си крачки в 

спортната гимнастика, когато е на 

седем години, той става единственият 

гимнастик в историята, който е взел 

участие в Олимпийските  игри шест 

пъти. Велик и достоен българин. 

Благодарение на неговите успехи 

децата влизат с желание в залите по 

спортна гимнастика.  Въоръжени с 

неговата воля, упоритост и желязна 

дисциплина,  те мечтаят един ден да са 

като него.  

Както е казал Ойлер 

„математиката е в основата на 

всички науки“. Още от 5  клас 

ми беше изключително 

интересно  да  решавам 

различни задачи, било то 

алгебрични или геометрични. 

Удоволствието, което се 

изпитва от правилното 

решаване на каквато и да било 

математическа задача, винаги 

е огромно. А ако си успял да 

решиш поставената задача 

преди останалите, това освен 

удоволствие, ти носи и 

у д о в л е т в о р е н и е .  

Математиката е мислене. А за 

да оцелеем, трябва да умеем да 

мислим и то не само да 

мислим,  а  да мислим 

рационално. Това 

м о ж е м  д а 

постигнем именно 

с решаване на 

много  задачи. Това 

е  една точна 

наука, която всеки 

от нас ползва в 

ежедневието си.  
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Калина Павлова  

Учител ФВС 

Станислава Иванова 

учител по математика 

Моят любим спорт? 

Волейболът стана част от мен 

още в ученическите ми години. За 

мен той е един друг свят. Свят, в 

който всички проблеми изчезват. 

Свят, в който спечелена точка 

означава много. Волейболът е един 

от най-красивите и най-изящните 

спортове днес. Това е спорт, 

различен от другите, по-специален. 

И големите мечтаят. И мечтите 

им се сбъдват, защото го искат от 

сърце.  

Борислав Мишев 

Учител ФВС 

И тази година преподавателската колегия в СУ „Пейо Крачолов Яворов“ обогати своя състав с нови 

преподаватели от различни предметни области. Ето как всеки от тях представи себе си в няколко реда ... 

През учебната 2018/2019 година  основните  акценти в работата ми в училище ще бъдат: 

 Подобряване на комуникацията.  

 Придобиване  на навици за изслушване и уважение към събеседника. 

 Уважение към авторитетите в училище и извън него. 

 Изграждане на позитивна самооценка. 
Марина Димитрова 

Училищен психолог 
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Диана Димитрова – Йорданова  

Учител по български език  

и литература 

Записах да уча история  

след съдбовна среща с един 

мъдър човек през 1993г.  Тогава 

взех решение да се посветя на 

тази наука. 

През 2006г. разширих 

областта на познанието си и се 

записах в специалността 

„Психология и философия“. 

Исках да разбера: Защо голяма 

част от хората не искат да се 

поучат от грешките си? Защо 

живеят в заблуда? Защо се 

примиряват? Какъв е смисълът на 

човешкия живот? И разбрах, че 

щастието се крепи на успеха и 

себеусъвършенстването всеки 

ден.  Йосиф Йовчев—учител по история 

Мая Иванова - учител начален етап 

А 
з съм много 

лоялен читател и 

влюбя ли се в един 

автор, обезателно намирам и 

прочитам всичко негово. След 

това следя какво излиза и винаги 

си купувам книгите на „моите“ 

автори. Дори и да ме разочароват 

понякога, това никога не е по онзи 

начин, който да ме кара да се 

откажа – в любовта винаги има 

магия, а тя е необяснима. Ето 

двама от тях:  

Луис Карол – „Алиса в 

Огледалния свят“ е любимата ми 

книга, тя за мен е не само 

вълшебна, но и лечебна. Сигурна 

съм, че тя ме лекува и когато съм 

прекалено болна, за да се 

съсредоточа в текста, просто 

разглеждам картинките. Алиса ме 

е научила, че въображението 

винаги е нещо хубаво. 

Дамян Дамянов - Той е 

сред най-четените български 

лирици. Името му е емблематично 

за поколения българи.Много от 

шедьоврите му са част от 

песенната ни съкровищница. Едва 

ли има човек, който да не се е 

вдъхновявал от любовта и да не е 

споделял върху белите листове 

сърдечните си трепети. Но да 

пише така истински и така просто 

за това най-сложно човешко 

чувство, може само той. 

(от ляво) Милена Михалева, Шенер Караманова, 

Силвия Митева и Радостина Щерева—възпитатели ЦОУД 
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Н 
а 29.09.2018год в гр. 

Габрово се проведе 

Международен 

турнир по джудо “45 години джудо 

в Габрово” с подкрепата на община 

Габрово в спортна зала “Орловец”. 

В турнира взеха участие близо 

300 състезатели от различни 

клубове от страната и гости от 

Румъния на възраст от 7 до 14 

години. Спортен клуб “Десант” 

участва с 21 състезателя, като 

завоюва 15 медала(5 златни, 6 

сребърни и 4 бронзови) и спечели 

2 купи.  

Даниел Добрев, състезател от 

СК “Десант”-гр. Варна и 

възпитаник на СУ “Пейо Кр. 

Яворов” в Vа клас с класен 

ръководител г-жа Грета Борисова, 

се завърна от турнира със 

завоювани 2 медала - бронзов в 

категория 30 кг. възраст 2006-2007 

г. и сребърен в категория 34 кг. 

възраст 2004-2005год. 

Траяна Димова 

3-то място—Международен конкурс 

„Трикси“ – Албена, 2018; 

2-ро място—Международен конкурс 

„Утринна звезда“ – Албена, 2018; 

Поощрителна награда—„Обичам те, 

море“ – Варна 2018; 

3-то място—Международен конкурс 

„Морско конче“ – Варна, 2018; 

3-то място—„Усмивките на морето“ – 

Балчик, 2018; 

Маратонът Галата – Варна е 

най-старото плувно състезание от 

този род у нас. Той се провежда всяка 

година от 1939-а насам, като старт 

няма единствено през 1944 г. поради 

политическите събития от онова 

време. 

Един път в годината, през 

първата неделя на август, всеки 

плувец може да прекоси варненския 

залив, разчитайки единствено на 

собствената си сила и издръжливост. 

Трасето на традиционния плувен 

маратон започва от нос Галата и 

завършва на втора буна, обхващайки 

разстояние от 4400 м. 

И тази година в плувния 

маратон взе участие Георги 

Бориславов Василев от VIIБ клас на 

СУ „Пейо Крачолов Яворов“. 

Независимо от голямото вълнение в 

морето, поради което много 

състезатели се отказаха, Георги 

прояви упоритост и завърши 

успешно маратона. От 219 участници-

мъже той зае 140 място, като след 

себе си остави много по-възрастни и 

опитни състезатели. Времето, за 

което Георги преплува разстоянието, 

е 1 час 50 минути и 12 секунди.  

Поздравления отправяме към Георги 
за смелостта и издържливостта му!  



 

Н а 28 септември ученици 

взеха участие в X-то 

издание на Фестивал „Златна есен в 

Природен парк „Златни пясъци“ под 

мотото „Багрите на децата“. Като 

първото екоучилище в област Варна, 

СУ „Пейо Яворов“ се включи в 

организацията на фестивала с десет 

доброволци от 12 клас с ръководител 

Маргарита Маринова. Самият 

фестивал се проведе на откритата 

сцена в природния парк, като 

училището бе представено с танц на 

ученици от 3 „а“ клас и песента „Жена 

на всички времена“ на Мартина 

Господинова от същия клас, с класен 

ръководител Женя Горанова. 

П 
рез  ваканцията бях  

в Родопите и  

посетих много 

известни места. 

Първо ходих на Кръстова гора, която 

се намира в централната част на 

планината, близо до Кръстов връх 

(1413м). Тръгнах по пътеката  от  

върха на запад. Там видях голяма 

чешма с висок параклис. След 150м 

стигнах до манастирския комплекс, 

където най-забележителните обекти 

са църквата „Света Тройца“ и 

монашеската сграда. Кръстова гора 

се посещава от много хора на 14 

септември (Кръстовден). 

Видяхме и Чудните мостове. 

Преди милиони години на това 

място е имало пещера, образувала се 

от буйната река Еркюприя. След 

време част от нея се срутва и така се 

образуват Чудните мостове. Мястото 

е високо и стръмно, затова е 

необходимо да се внимава. Откъдето 

и да се мине, се вижда прекрасна 

природа.  

Другото място, което посетих е 

Бачковският манастир. Той се 

намира в долината на Чепеларската 

река, на около 10 километра южно от 

Асеновград. Манастирът е вторият 

по големина след Рилския. 

Чепеларската река не е много 

голяма, но е много красива. 

Планината Родопи е удивителна. 

Тя крие в себе си много 

забележителности. Откъдето и да я 

погледнеш, виждаш величествената 

й природа. Заслужаваше си да я 

видя.   

Кристина Желева—VIa клас 
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Любена Лазарова—VIа клас 

 Аз прекарах ваканцията си 

чудесно. Дните ми бяха прекрасни и 

наситени   с емоции. 

  В един слънчев  неделен ден 

майка ми предложи да се разходим 

до нос Калиакра. Пътят 

криволичеше край слънчогледовите 

поля, които жълтееха като малки 

слънца. Забелязахме  извисяващите  

се над нас  ветрогенератори, 

приличащи на вентилатори. 

  Изморени, но заредени с 

нетърпение и емоция какво ни 

очаква на края на пътя, слязохме от 

колата и видяхме как небесната шир 

се сливаше с блестящото море.  С  

червения си цвят изпъкваха 

отвесните пропастни скали, 

спускащи се 70м. надолу към морето. 

Прибойните вълни, откраднали част 

от брега, образуват тъмни пещери, 

ниши и  красиви арки, до които се 

стига единствено по вода. Заливът 

предстваляваше много добро 

убежище при силна буря за 

минаващите оттам непознати  

кораби. 

  На самия нос имаше  музей 

за историята  на  Калиакра,строго 

охраняван морски фар, морска 

радиолокационна и метеорологична 

станция, крепост и изящно направен 

параклис—спиращи дъха кътчета и 

гледки.  

  На връщане минахме покрай 

малки магазинчета,  в които 

продаваха бижута и украшения. Те 

сякаш ни  приканваха  да ги 

погледнем и да усетих дъха на 

морето. Искаше ми се да застана на 

високата скала, да  разперя длани и 

да усетя галещата милувка на 

нежния топъл бриз. 

Тогава ти се иска да останеш 

вечно! 



  

1 ноември 
Ден на народните будители 
Първи ноември е ден за почит на предците 

ни будители -книжовници, светци, мъченици, 

герои от славното ни минало. 

Преди Освобождението на тази дата е 

почитан Свети Иван Рилски. Днес той се счита 

за молител пред Бога и покровител на всички 

българи. 

Първото неофициално честване е в Пловдив 

през 1909 г. През 1922 г. министърът на 

Народното Просвещение Стоян Омарчевски 

внася предложение за обявяване на 1 ноември за 

ден на българските народни будители. През 

есента на 1945 г. той е премахнат от празничния 

календар, а на 1 ноември 1990 г. по почин на 

общонародно сдружение „Мати Болгария” 

честването е възстановено. 

Списъкът на българските просветители, 

книжовници, революционери и будители е 

дълъг.  

Припомняме ви част от техните най-мъдри 

слова:  

„О, неразумний юроде! Поради что се 

срамуваш да се наречеш българин и не четеш, и 

не говориш на своя език? Или българите не са 

имали царство и държава?” - Паисий 

Хилендарски 

„Идеалът на земното щастие е в труда, в 

здравето и природата.“ - Иван Вазов 

 „На драго сърце трябва да обичаме онзи, 

който ни покаже грешката, инак той не е наш 

приятел.“ - Васил Левски  

„Само онзи, който е свободен, само той 

може да се нарече човек в пълния смисъл на 

думата.“ - Христо Ботев  

„Най-горчивата истина е по-приятна от най-

приятното заблуждение.“ - Захари Стоянов  

„Любовта към Отечеството превъзхожда 

всички световни добрини.“ - Георги Раковски  

„Такава е човешката натура, хората 

забравят всичко, дори угризенията на своята 

собствена съвест.“ - Любен Каравелов 

„Да пише или да списува човек на един 

език, трябва да го е учил доста време и да го 

познава много добре, ако и да е бащин му.“ - 

Иван Богоров  

„Зад изящните форми, зад прелестните 

черти трябва душа. Душа в художественото 

произведение, душа в човешкия образ.“ - Стоян 

Михайловски  

„Учителите държат бъдещето на народа в 

ръцете си.“  - Петко Славейков 

„Опознай родината, за да я обикнеш!” – 

Алеко Константинов 
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През годината има най-

разнообразни празници, повечето 

от които всички празнуваме, 

спазвайки традициите, изградени с 

годините. В тази статия искаме да 

ви представим по-малко познати 

празници и световни дни: 

11.01. – Международен ден на 

думата „Благодаря“ 

21.01. – Международен ден на 

прегръдката 

17.02. - Международен ден на 

доброто 

20.03. – Световен ден на 

врабчетата 

9.06. - Международен ден на 

приятелството 

15.06. – Световен ден на вятъра 

6.07. - Международен ден на 

целувката 

10.08. - Международен ден на 

мързела 

13.08. - Международен ден на 

левичарите 

16-08. - Международен ден на 

думата „Обичам те“ 

26.08. – Световен ден на кучето 

15.10. – Световен ден на чистите 

ръце 

29.10. – Световен ден на 

Интернет 

16.11. – Световен ден на 

толерантността 

19.11. – Световен ден на 

тоалетната 

21.11. – Световен ден на 

поздравите 

15.12. - Международен ден на чая  



 

ЗАБАВНА СТРАНИЦА 
 

помага да се сближаваме с хора от други нации (45%, 101 гласа) 

подобрява възможностите за намиране на работа (26%, 59 гласа) 

помага да откриваме други култури (10%, 22 гласа) 

улеснява пътуването зад граница (8%, 18 гласа) 

развива мозъчната дейност (6%, 14 гласа) 

повишава самочувствието (4%, 10 гласа) 

К аквото и да знаеш за приятелството, колкото и да си мислиш, че знаеш как да общуваш, все нещо 
става, което те разтърсва. Съществува една притча за приятелството, от която можеш да научиш 

ценността и силата на това да имаш верен спътник до себе си. Ето повод за размисъл над нея, възможност да 
се научиш да разбираш приятелството, както трябва.  

В една арабска легенда се разказва 
за двама приятели, които вървели 
през пустинята. По пътя избухнал 
спор и единият зашлевил шамар на 
другия. Пострадалият, без дума да 
обели, седнал и написал на пясъка: 
“Днес моят най-добър приятел ме 
удари!” 
Продължили напред и стигнали до 
един оазис, където влезли да се 
изкъпят. Оскърбеният приятел 

внезапно започнал да се дави, но 
навреме бил спасен от другаря си. 
Когато се посъвзел, грабнал камата 
си и написал на един камък: 
“Днес моят най-добър приятел ми 
спаси живота!” 
Заинтригуван, приятелят му го 
попитал: 
“Защо, след като те нагрубих, писа 
на пясъка, а сега пишеш върху 
камък?” 

Засмян, другарят му отвърнал: 
“Когато някой добър приятел ни 
засегне, трябва да напишем това на 
пясъка, където вятърът на 
забравата и прошката ще го 
заличат. Но от друга страна, когато 
ни се случи нещо голямо и 
прекрасно, трябва да го гравираме 
на камъка на сърцето, където 
никoй не може да го заличи…” 

Истинските приятели са едно от най-ценните неща, които имаме.  

За да създадеш трайно и истинско приятелство, опитай се да спазваш следните правила: 

 На света има само един начин да победиш в спор — това е да излезеш от него. 

 Търси какво може да спечелиш, когато губиш, и какво губиш, когато печелиш… 

 Окуражавай и най-малките постижения, окуражавай всички постижения. Поздравявай 

приятелите си за всичко постигнато от тях, уважавай труда и възможностите им. 

 Изслушвай приятелите си, без да ги прекъсваш – уважавай чувствата и мнението им. 

Във връзка с Европейския ден на чуждите езици - 26 септември - на сайта на училището Ви 
запитахме: Защо да изучаваме чужди езици? Ето резултатите от допитването.  



 

Училищен вестник                СУ “Пейо Крачолов Яворов” - гр. Варна 

“Отмъстителите: Война без 

край” е американски фентъзи/

екшън филм създаден от “Marvel 

Studios”. Режисьори са Антъни и 

Джо Русо.  Премиерата му  бе на 27 

Април 2018 г. като той ще има 

продължение, което се очаква  през 

май 2019 г.  

Основеният фокус във филма е 

как Отмъстителите да спрат 

антигероя Танос. Неговата цел е да 

събере всичките 6 камъка на 

безкрайността (Камъкът на 

Времето, Камъкът на Реалността, 

Камъкът на Силата, Камъкът на 

Душата, Камъкът на Съзнанието и 

Камъкът на Космоса,), с които да 

унищожи половината Земя.  

Отмъстителите се опитват да го 

спрат заедно с Пазителите на 

Галактиката. Между главните герои 

се открояват Капитан Америка, 

който е войник от Втората световна 

война, замразен в ледник за около 

70 години; Железният Човек -  

мултимилионер, използващ парите 

си за да създава и използва високо 

технологични костюми  в помощ на 

хората; Брус Банър (Хълк) -  

облъчен от гама лъчи той получава 

друга личност, наречена Хълк, 

която се появява, когато той е 

ядосан; Доктор Стрейндж - бивш 

мозъчен хирург, който наранява 

ръцете си лошо в пътен инцидент, 

след което намира пътя към 

мистичните изкуства, които той 

използва в битките си; Питър 

Паркър (Спайдър-Мен) – познат на 

всички; Тор - богът на 

гръмотевиците, който може да 

призовава гръмотевици; Т’чала

(Черната Пантера) - крал на 

Уаканда и войник, който използва 

високотехнологичен костюм. 

 Да не забравим и брата на Тор, 

Локи, който е богът на пакостите и 

умее да създава различни илюзии, 

с които  да заблуждава хората 

около себе си. 

 Дали Танос ще успее или 

Отмъстителите ще го спрат? 

Гледайте и разберете! 

                                                                                                           

Васил Петров – 9 а клас 

Препоръчано от нас за вас 
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Н е пропускайте да чуете 

новата песен на Dara feat 

Monoir - My time. Това е първата 

английска песен на младата 

българска изпълнителка. В медиите  

може да бъде прочетено, че е 

написана поради раздялата й с 

писателя и вече певец - Papi Hans. 

Песента е хубава и заслужава да 

бъде чута! Дали ще очакваме още 

английски песни от Дара, ще 

разберем само от нея. 

Единственото, което знаем е, че 

може само да очакваме добра 

музика от нея! 

 

Нелина Иванова – 9 а клас 


